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Drezno, rok 1933, 1953, 1978, 1993... Przedwojenna kamienica w ciągu pół wieku trzykrotnie 
przechodzi z rąk do rąk, a każdy mieszkaniec dokłada do niej swoją historię. To, kto jest ofiarą, kto 
katem, a kto bohaterem ‒ i jakim bohaterem ‒ zależy wyłącznie od przyjętej wersji opowieści. Kluczem 
do rozszyfrowania rodzinnej historii, wielokrotnie fałszowanej, pełnej tajemnic i niedomówień, są 
zakopane w ogrodzie pod kamieniem listy. Sztuka młodego dramatopisarza i reżysera Mariusa von 
Mayenburga to zarazem kryminalna zagadka, jak i metafora skomplikowanej historii 
dwudziestowiecznych Niemiec. Jej akcja rozgrywa się w jednym miejscu, ale w czterech różnych 
momentach historycznych ‒ niemal jednocześnie, co stanowi wielkie wyzwanie dla aktorów. 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi powstała w 
1948 roku w miejscu, w którym działało pierwsze w Polsce centrum produkcji filmowej, z czasem 
przekształcone w prężnie działającą Wytwórnię Filmów Fabularnych. Swoim studentom oddaje do 
dyspozycji najnowszy sprzęt filmowy, hale zdjęciowe i pracownie komputerowe. Prowadzi cztery 
wydziały: Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej, Operatorski i Realizacji Telewizyjnej, Organizacji Sztuki 
Filmowej i Aktorski. W związku z rozwojem technologii i rynku medialnego oferuje nowe kierunki, takie 
jak produkcja filmowa, montaż, scenariusz, fotografia, media cyfrowe, dziennikarstwo telewizyjne. 
Szkoła bierze udział we wszystkich liczących się międzynarodowych festiwalach filmowych. Filmy 
studentów PWSFTViT pokazywane są m.in. w Cannes, Monachium, Nowym Jorku, Oberhausen, 
Mannheim czy Poitiers. Jej absolwentami jest wielu wybitnych aktorów i reżyserów znanych w Polsce 
i zagranicą wśród nich m.in. Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski, Roman Polański, Małgorzata 
Szumowska, Sławomir Idziak, Janusz Gajos, Zbigniew Zamachowski. 

Studenci PWSFTviT gościli na MFST ITSelF trzykrotnie. Zaprezentowali spektakle: Łoże wg Sergi Belbela 

(reż. Karolina Szymczyk, 2005), Cztery wg Niepokojów wychowanka Törlessa Roberta Musila (reż. Szymon 

Kaczmarek, 2009) i Shopping and Fucking wg Marka Ravenhilla (reż. Grzegorz Wiśniewski, 2013). 
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